III Premi per al voluntariat
de la Fundació Espigoladors

Objectius i
bases del
concurs

Voluntaris i voluntàries d’Espigoladors! Sabem que sou grans experts en aplicar creativitat a la
cuina per aprofitar aquelles restes que ronden per la nevera, per no deixar morir una fruita massa
madura o innovar amb receptes d’aprofitament total que fan valuoses aquelles parts dels aliments
que solem descartar. Ha arribat el moment de demostrar-ho!
La tercera edició del Premi per al voluntariat de la Fundació Espigoladors, sota el nom d’Espigoplat
per l’aprofitament alimentari, té com a objectiu recollir i premiar receptes que tinguin l’aprofitament
de fruita i verdura com a eix central.
Aquesta s’emmarca en les accions que durem a terme durant la tardor del 2022, sota el paraigües
del Dia Internacional de Conscienciació sobre les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari (29
de setembre) i el Dia Mundial de l’Alimentació (16 d’octubre). S’organitza amb el suport del
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.
Objectiu. Promoure entre la ciutadania l’aprofitament alimentari, els valors de l’espigolament i
la defensa del producte local, així com fomentar
la participació entre la nostra xarxa de voluntariat i atraure-hi noves persones.
Descripció i temàtica. Concurs de receptes en
format escrit i/o audiovisual amb l’aprofitament
alimentari de fruites i verdures com a temàtica
central. Es posarà també en valor la promoció
del producte de temporada i proximitat i altres
criteris de cuina sostenible. S’hi poden presentar primers plats, segons plats, postres, aperitius
o begudes.
Categories. S’estableixen dues categories de
participació. En les dues, les persones participants ho faran sota pseudònim.
•

•

Categoria recepta escrita: receptes presentades en format escrit, on es descriguin
els ingredients i el procés d’elaboració. Es
valorarà positivament la presentació d’una
fotografia del plat final.
Categoria vídeo-recepta: receptes presen-

tades en format vídeo, de màxim 5 minuts,
mostrant els ingredients, l’elaboració i el plat
acabat. S’acceptaran formats diversos, en
què pugui sortir o no la persona que cuina, o
en què el procés d’elaboració pugui ser descrit a partir d’una veu en off, de subtítols o
sense suport textual, si la persona candidata
considera que les imatges són suficientment
explicatives.
Participants. Hi poden participar persones majors de 18 anys que estiguin registrades a la borsa de voluntariat de la Fundació Espigoladors.
Dates d’inici i fi del concurs. El concurs comença dilluns 26 de setembre de 2022 i finalitza
diumenge 23 d’octubre de 2022. El termini de
presentació de candidatures comprèn el període entre ambdues dates (incloses). El lliurament
de premis tindrà lloc el dia 1 de desembre, a la
VI Jornada per l’aprofitament dels aliments i
sistemes agroalimentaris més sostenibles del
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural.

Criteris de presentació de les obres.
• La recepta haurà d’anar acompanyada, en
qualsevol cas, d’un títol descriptiu.
• Cada participant podrà presentar un màxim
d’1 recepta per categoria (és a dir, podrà
presentar al concurs un màxim de 2 candidatures).
• En el cas de la recepta escrita, no hi ha limitació de caràcters.
• Les fotografies i els vídeos presentats poden
ser fetes tant amb mòbil com amb càmera
fotogràfica, tant en format vertical com horitzontal.
• Els formats acceptats de fotografia són:
JPG, TIFF, PDF (mida mínima de la fotografia:
1480px x 1040px / pes mínim de l’arxiu: 1MB)
• En la categoria audiovisual, els vídeos es podran presentar en format .mp4 o .mov.
• Pel que fa l’idioma, les receptes podràn presentar-se tant en català com en castellà.
• Només es poden lliurar en suport digital a
través del formulari en línia o, en cas que
no s’hagin pogut adjuntar a través d’aquest
formulari, per correu electrònic a l’adreça
comunicacio@espigoladors.com amb l’assumpte “Premi voluntariat Espigoladors”.
Procediment de participació. Es participa al
concurs omplint i enviant el formulari de participació en línia amb les dades requerides i adjuntant la recepta que es vol presentar dins del
termini establert en aquestes bases. Es demana
a les persones participants l’elecció d’un pseudònim, sota el qual s’enviaran les candidatures al
jurat.
Difusió del concurs. Les bases del concurs es
publiquen al web espigoladors.cat, dins l’apartat “Premi voluntariat”. El formulari de participació és en línia i està disponible a l’espai web
esmentat. Ha de ser degudament complimentat
i enviat seguint els criteris de presentació. Es
publiquen diverses notícies i publicacions a les
xarxes socials relacionades amb el concurs per
a donar-lo a conèixer i fomentar-hi la participació, i s’informa a tota la borsa de voluntariat
mitjançant correu electrònic.
Jurat. El jurat estarà format per:
•
•

Pau Farreny, cuiner i tècnic de l’àrea de sensibilizació de la Fundació Espigoladors
Alba Graells, tècnica de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari del De-

•
•
•

partament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya
Ada Parellada, xef del Restaurant Semproniana de Barcelona
Pablo Jiménez, cap de projectes i cuiner a
Alícia
Vinyet Capdet, coordinadora del Grau de
Ciències Culinàries i Gastronòmiques del
CETT-UB

Criteris de valoració. El jurat tindrà en compte,
entre d’altres:
•
•
•
•
•
•

L’originalitat de la recepta.
L’adequació als criteris de la cuina d’aprofitament.
L’adequació a altres criteris de cuina sostenible (eficiència energètica, foment del consum de proteïna de tipus vegetal...).
L’ús de productes de proximitat i de temporada.
En el cas de la categoria audiovisual, la qualitat tècnica (imatge i so) i la claredat de l’explicació.
En el cas de la categoria escrita, la claredat
de l’explicació i la incorporació d’una fotografia del plat final.

El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases.
Premis. Hi haurà un primer i un segon premi per
a cadascuna de les categories, escrita i audiovisual. Les dues propostes guanyadores del primer premi seràn obsequiades amb un àpat per
a dues persones al Restaurant Semproniana de
Barcelona. En el cas dels segons premis, rebràn
un lot de productes es im-perfect®. Les receptes guanyadores també seran publicades a
les xarxes socials, butlletins i web de la Fundació
Espigoladors i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
El jurat es reserva el dret de declarar una categoria deserta en el cas de presentar-s’hi menys
de tres candidatures.
Veredicte i lliurament de premis. El resultat
serà inapel·lable i es farà públic a la VI Jornada per l’aprofitament dels aliments i sistemes
agroalimentaris més sostenibles, que se celebrarà el dia 1 de desembre de 2022. L’organització del premi es posarà en contacte, prèviament, amb les persones guanyadores per
convidar-les a l’acte de lliurament. En cas de no

poder assitir-hi, podrà assistir una altra persona
en representació seva.
Les obres seleccionades com a guanyadores
també es comunicaran, en data posterior al lliurament de premis, als canals de comunicació
de la Fundació Espigoladors i del Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Drets d’exclusió. La Fundació Espigoladors es
reserva el dret d’excloure qualsevol persona
participant que consideri que no compleix les
condicions de participació o que està fent un
mal ús o abús del concurs. També es reserva el
dret d’invalidar, eliminar o no tenir en compte
aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs,
de manera enunciativa i no limitativa, l’intent
de registre de més d’un perfil d’usuari per part
d’una persona, creació de perfils falsos o usurpació d’identitat; o quan es consideri que les fotografies continguin elements que de qualsevol
forma puguin considerar-se contraris als drets
fonamentals i les llibertats públiques.
Drets de publicació. La totalitat o una selecció
de les receptes presentades al concurs sortirà
publicada als canals de comunicació de la Fundació Espigoladors, així com als del Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de
la Generalitat de Catalunya. Els i les participants
tenen dret a oposar-se a la publicació de la seva
obra, sempre i quan ho facin explicit a través del
formulari d’inscripció.
Política de privacitat. L’acceptació de les bases pressuposa l’acceptació de la incorporació
de les dades personals a un fitxer propietat de
la Fundació Espigoladors, amb NIF G66264953,
amb la finalitat de gestionar la participació al
concurs (Llei orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals). Pots exercir
els drets reconeguts en la normativa de protecció de dades vigent (Reglament UE 2016/679)
adreçant-vos a comunicacio@espigoladors.com
o bé a Fundació Espigoladors al Carrer de Trafalgar, 25, 2-2, Barcelona, 08010.

